
 
        SmartCAD, s.r.o. , Čajakova 19 , 811 05 Bratislava, 
        www.smartcad.sk  *  www.hpplotre.sk  * www.cadpodpora.sk 

 

 

HP Designjet T7200  

Production  Printer 
 

Technická špecifikácia:  

 
 
Pripojiteľnosť  

 

Konektivita, štandard Gigabit Ethernet (1000Base-T); slot pre 

príslušenstvo EIO JetDirect 

Manipulácia s médiami  
 

Štandardné formáty médií  

(rolky v metrických jednotkách) 

Kotúče 280 až 1067 mm 

Vonkajší priemer rolky 180 mm 

Odporúčaná hmotnosť médií 70 až 328 g/m² 

Spracovanie upraveného výstupu Dva podávače kotúčov (rozšíriteľné na tri); 

Automatické prepínanie kotúčov; Kotúče s 

dĺžkou až 200 m; Automatická rezačka; 

Priehradka na médiá 

Maximálna šírka média 1 067 mm 

Hrúbka média Až do 15,7 mil. 

Max. vstup zvitku 3 

Pamäť  
 

Poznámky k štandardnej pamäte Základom je 1 GB RAM 

Pamäť, štandardne 64 GB (virtuálne) 

Pamäť, maximálne 64 GB (virtuálne) 

Rozšírenie pamäte Rozšíriteľná na 1,5 GB RAM vďaka 

kvalifikovanému modulu SODIMM Designjet, 

ktorý je iba vo voliteľnom príslušenstve 

súpravy pre inováciu HP Designjet 

PostScript/PDF 

Viaceré funkcie  
 

Funkcie Tlač 
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Networking  
 

Pripravené na prácu v sieti Štandardne 

Napájanie  
 

Zdroj Vstupné napätie: 220 až 240 V AC (+/-10 %), 3 

A; 50/60 Hz (+/-3 Hz) 

Príkon 270 wattov (tlač); <48 wattov (pohotovostný 

režim); <5,3 wattov (režim spánku); <0,3 

wattu (vypnuté) 

Tlač  
 

Veľkosť kvapky atramentu 6 pl (azúrová, purpurová, tmavá sivá, sivá); 

9 pl (žltá, matná čierna) 

Rýchlosť tlače, farebný obr.  

(najlepšia, kriedový papier) 

Maximálna rýchlosť: 17,5 s/str. vo formáte 

A1/D alebo až 117,5 m²/hod. pri tlači na 

povrchovo upravené médiá 

Rýchlosť tlače, kreslenie čier. čiar  

(návrh, A1 hladký papier) 

165 výtlačkov A1 za hodinu 

Veľkosť modelu 1 067 mm 

Jazyky tlače HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4 

Kompatibilné typy atramentu na báze farby (azúrová, purpurová, žltá, sivá, 

tmavá sivá); Na báze pigmentu (matná 

čierna) 

Garantovaná minimálna šírka riadku 0,06 mm (ISO/IEC 13660:2001(E)) 

Poznámky k presnosti linky +/-0,1 % menovitej vektorovej dĺžky alebo 

+/-0,2 mm (platí vyššia hodnota) pri 23 °C, 

relatívnej vlhkosti 50 - 60 %, na matnú fóliu 

HP A0 v režime najvyššej alebo normálnej 

kvality s originálnymi atramentami HP 

Rýchlosť tlače, farebný obr. ISO N5  

(normálna, metrické A1 lesklý papier) 

3,1 min./str. 

Rýchlosť tlače 123,3 m²/h 

Presnosť lícovania čiar +/- 0.1% 

Rýchlosť tlače, záhlavie (metrické jed.) Mechanický čas tlače. Vytlačené v rýchlom 

režime na žiarivo biely papier HP pre 

atramentové tlačiarne (bond). Uvedená 

hodnota je maximálna rýchlosť tlačiarne 

Rýchlosť tlače, farebný obr. ISO N5  

(najlepšia, metrické A1 lesklý papier) 

4 min./str. 

Rýchlosť tlače, farebný obr. ISO N5  

(návrh, A1 kriedový papier) 

17,5 s/strana 



 
 

Schopnosť HP ePrint Nie 

Rýchlosť tlače, farebný obr. ISO N5  

(normálna, metrické A1 kriedový papier) 

1,25 min./str. 

Čas tlače perokresby  

(ekonomický režim, A1 obyčajný papier) 

15,5 s/strana 

Oblasť bez tlače (na zvitku) 5 x 5 x 5 x 5 mm 

Teoretická minimálna šírka riadku 0,02 mm (adresovateľné HP-GL/2) 

Farba(y) tlačových kaziet Azúrová, purpurová, žltá, matná čierna, sivá, 

tmavá sivá 

Rýchlosť tlače, farebný obr.  

(najlepšia, lesklý papier) 

8,9 m²/hod. 

Rýchlosť tlače, farebný obr.  

(normálny, lesklý papier) 

11,2 m²/hod. 

Cesta tlače HP Designjet SmartStream, ovládač 

tlačiarne, zabudovaný webový Server HP 

Technology Ink 

Počet tlačových zásobníkov 6 (1 z každej azúrová, purpurová, žltá, matná 

čierna, sivá, tmavá sivá) 

Rýchlosť tlače, farebný obr.  

(normálny, kriedový papier) 

28 m²/hod. 

Tlačové hlavy 8 (azúrová, purpurová, 2 žlté, tmavošedé, 

šedé, 2 matné čierne) 

Dodávaný objem tlačovej kazety matná čierna, tmavá sivá (775 ml); Matná 

čierna, azúrová, purpurová, žltá, sivá, tmavá 

sivá (400 ml) 

Doba tlače kresby čiernej a bielej čiary  

(návrh, metrické A1 hladký papier) 

15,5 s/strana 

Rýchlosť tlače perokresby  

(ekonomický režim, A1 obyčajný papier) 

165 výtlačkov A1 za hodinu 

Kvalita farebného výtlačku (najlepšia) 

 

 

 

Optimalizované rozlíšenie až 2 400 × 

1 200 dpi 

 

 

 

 

Voliteľné jazyky tlačiarne Adobe PostScript® 3; Adobe PDF 1.7; TIFF; 

JPEG 



 
 

  

  

Software  
 

Obsahuje ovládače tlačiarne Ovládače HP-GL/2 a HP-RTL pre systém 

Windows; Ovládače PostScript pre systémy 

Windows a Mac OS X s voliteľnou inovačnou 

súpravou PostScript/PDF. Kompatibilné s 

univerzálnym tlačovým ovládačom HP 

DesignJet pre HP-GL/2 a univerzálnym 

tlačovým ovládačom HP DesignJet pre PS (s 

inovačnou súpravou PostScript/PDF) 

Obsahuje softvér Nástroj HP Utility pre Mac a HP Designjet 

Utility pre Windows, HP SmartStream pre HP 

Designjet (bezplatná skúšobná verzia) 

  

Štandardná pamäť  
 

Pevný disk 320 GB 

Systém  
 

Odporúčaný spôsob inštalácie Odporúča sa inštalácia verzie Professional 

  

Informácie o zhode  

 

Štandardy 

Elektromagnetická kompatibilita Kompatibilné s požiadavkami triedy A vrátane: EÚ 

(smernica EMC) 

Spĺňa normu ENERGY STAR® Áno 

Bezpečnosť EÚ (vyhovuje LVD a EN 60950-1); Rusko (GOST) 

Environmentálna certifikácia ENERGY STAR®; WEEE; EÚ RoHS; REACH; EPEAT 

Bronze 

Informácie prostredia  

Relatívna vlhkosť 

Prevádzkový rozsah vlhkosti od 20 do 80% relatívnej vlhkosti 

Teplota 

Rozsah skladovacích teplôt -25 až 55 ºC 

Rozsah prevádzkovej teploty 5 až 40 ºC 

Emisia zo zvukového zdroja 

Intenzita akustických emisií (záloha) 5,5 B(A) 

Emisie akustického výkonu 7,0 B(A) 

Emisia zo zvukového napätia 

Emisie akustického tlaku 53 dB(A) 

Emisie akustického tlaku (záloha) 39 dB(A) 

 

 

 



 
 

Rozmery a hmotnosť  

Rozmery balenia (š x h x v) 2232 x 761 x 1269 mm 

Minimálne rozmery (š x h x v) 1974 x 700 x 1374 mm 

 

Hmotnosť balenia 225 kg 

Hmotnosť 187 kg 

 

 

 

 
 


